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Companhia Aberta
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 17:30 HORAS
Certifica-se que aos 27 dias do mês de agosto de 2020, às 17:30 horas, na sede
social da Petro Rio S.A. (“PetroRio” ou “Companhia”), esteve reunida a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da PetroRio, tendo
sido deliberado o seguinte:
“5.1.
Ratificação do refazimento das demonstrações financeiras
anuais e dos formulários de informações trimestrais. [...] Após
analisarem os documentos disponibilizados e receberem os
esclarecimentos solicitados em adição àqueles prestados na reunião
do Conselho de Administração realizada em 17 de agosto de 2020, os
conselheiros participantes discutiram a matéria e ratificaram a
aprovação, por unanimidade e sem ressalvas, registradas as
abstenções dos Srs. Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure, Roberto
Bernardes Monteiro e Emiliano Fernandes Lourenço Gomes, o
refazimento das demonstrações financeiras anuais completas,
acompanhadas do relatório da administração, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como dos
formulários de informações trimestrais referentes aos períodos
encerrados em 30 de junho de 2019, 31 de março de 2020 e 30 de junho
de 2020, de modo a refletir as deliberações ora realizadas.
5.2.
Ratificação da Proposta da Administração a ser submetida à
deliberação da Assembleia Geral. Os conselheiros participantes
ratificaram sua aprovação, por unanimidade e sem ressalvas,
registradas as abstenções dos Srs. Nelson de Queiroz Sequeiros
Tanure, Roberto Bernardes Monteiro e Emiliano Fernandes Lourenço
Gomes, da Proposta da Administração referente ao quanto deliberado
no item 5.1 acima, bem como sua submissão à Assembleia Geral da
Companhia. Ademais, determinaram à administração executiva da
PetroRio que verifique e informe a data em que entende ser
conveniente realizar a Assembleia Geral, de modo que o Conselho de
Administração possa convocá-la em estrita observância dos prazos

legais e regulamentares aplicáveis, bem como das divulgações e
demais solenidades exigidas.
5.3.

Divulgação das demonstrações financeiras anuais e dos

formulários de informações trimestrais refeitas: Os conselheiros
participantes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a
divulgação das versões refeitas, conforme item 5.1 acima, das
demonstrações financeiras completas, acompanhadas do relatório da
administração, e do formulário de demonstrações financeiras
padronizadas – DFP referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, bem como dos formulários de informações
trimestrais referentes aos períodos encerrados em 30 de junho de 2019,
31 de março de 2020 e 30 de junho de 2020”.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure;
Secretário: Higor Favoreto da Silva Biana; Membros do Conselho de
Administração: Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure, Emiliano Fernandes
Lourenço Gomes, Felipe Bueno da Silva, Felipe Villela Dias, Gustavo Rocha
Gattass, Marcia Raquel Cordeiro de Azevedo e Roberto Bernardes Monteiro.
Atesta-se que as informações acima foram extraídas da ata lavrada no
Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.
______________________________________
HIGOR FAVORETO DA SILVA BIANA
(Secretário da Mesa)

